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KURSA KODS∗ VidZPA24

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Klimata pārmaiņu ekonomika
Kursa nosaukums angliski Economics of Climate Change
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

– 

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Ekotehnoloģijas

Statuss (A, B, C daļa) B1
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2 KRP 

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Lilita Ābele DIF Mg.sc.env.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

7

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

9

Laboratorijas darbu skaits – 
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7- 
doktora; P – profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Vides zinātne un pārvaldība (A), 
Ekoloģija un ekotehnoloģiju attīstība(A), 
Interdisciplinārā vides ekonomika (A)

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne; Ekonomika
Kursa mērķi attīstīt izpratni par klimata pārmaiņu ietekmi uz 

ekonomiku un sabiedrības zināšanām par adaptācijas 
iespējām

Kursa uzdevumi 1. Apgūt klimata parmaiņu  ekonomikas teorētiskās 
pamatatziņas, interpretāciju metodoloģiskos 
principus un pētījumu metodes

2.  Attīstīt ekonomikas nostādnēm atbilstošu izpratni 
par klimata parmaiņām 

3. Apzināt vides  informācijas un domāšanas 
izmantošanas iespējas mūsdienu sabiedrības 
ilgtspējības problēmu risināšanā

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas: Klimata  pārmaiņu  teorija  un  tās 

pielietojuma  iespējas  sabiedrības  ilgtspējības 
veicināšanai
Prasmes: Klimata parmaiņu ekonomikas atziņu kritiski 
kreatīvs  izvērtējums  un  pielietojums  problēmsituāciju 
risinājumu piedāvājumos
Kompetences: Klimata pārmaiņu konceptuālo modeļu 
konvertēšana  ilgtspējības  nodrošināšanai  nozīmīgās 
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instrumentālajās zināšanās 
angliski Knowledge: Climat change theory and its application 

potentials for sustainability promotion
Skills: critical  &  creative  thinking  for  treatment  of 
climat change recognitions, utilization of climat change 
information for sustainability related problemsolvings
Competences: conceptual  climat  change  knowledge 
conversion into sustainability related instrumental one

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

–

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Latviski Kursa saturā atspoguļotas klimata izmaiņu ekonomikas 

galvenās atziņas un to pielietojums sabiedrības 
ilgtspējības un dzīves kvalitātes problēmu risināšanā.

angliski Course  content  reveals  main  recognitions  of  climat 
change applications of anthropological knowledge for 
sustainability and life quality problemsolvings.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

–

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja kurss dalās 

vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms 
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, 

praktiskās nodarbības, 
laboratorijas darbi)

1.tēma. Ievads
Klimata pārmaiņu ekonomikas vēstursikā perspektīva
Šterna ziņojuma analīze
Klimata izmaiņas un ekonomikas izaugsme
Adaptācijas pasākumu nozīmīgums
Nenoteiktības loma
Reaģēšana uz starptautiskajiem izaicinājumiem

2 Lekcijas – 1

2.tēma. Ieguvumu un izmaksu izvērtējums klimata pārmaiņu 
mazināšanā
Zaudējumi no klimata pārmaiņām
Tirgus zaudējumi
Ārpustirgus zaudējumi
Zaudējumu novērtējums
Integrētais novērtējums
Klimata pārmaiņu mazināšanas ieguvumi
Lauka pētījums

10 Lekcijas – 2 
Praktiskās 
nodarbības – 3

3.tēma. Klimata pārmaiņu politika
Nenoteiktība novērtējumos
Rīkoties šodien vai gaidīt pilnīgāku informāciju?
Politikas instrumentu izvēle kilmata pārmaiņu jomā: oglekļa 
nodokļi
Nodokļi vai kvotu tirdzniecība
Politikas instrumenti: subsīdijas, standarti, R & D, un 
tehnoloģiju pārneses
 Fiskālā ietekme un instrumentu izvēle
Politikas modeļi, lai uzlabotu klimata pārmaiņu ekonomikas 
elastību
Starptautiskās politikas iniciatīvas un koordinācija

10  Lekcijas – 2 
Praktiskās 
nodarbības – 3
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4.tēma. Klimata izmaiņu ekonomiskais novērtējums
Ilgtermiņa vides efektu analīze
SEG emisiju samazināšanas stratēģija
Oglekļa mazietilpīga ekonomika
Ekotehnoloģiju loma klimata izmaiņu mazināšanā
Ekotehnoloģiju ekonomiskais novērtējums un ieguvumu 
apzināšana 
Lauka pētījums

10 Lekcijas – 2 
Praktiskās 
nodarbības – 3

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 

stundās
Sagaidāmais 

rezultāts
1. Literatūras avotu analīze Literatūras avotu analīze par 

klimata izmaiņām un to 
ekonomiskais novērtējums

8 Iesniegts referāts

2. Literatūras avotu analīze Literatūras avotu analīze par 
ieguvumu un izmaksu 
izvērtējumu klimata pārmaiņu 
mazināšanā

8 Iesniegts referāts

3. Klimata pārmaiņu 
integrētais novērtējums

Izvēlētās klimata pārmaiņu 
radītās problēmas integrēts 
novērtējums

16 Iesniegts referāts, 
prezentācija 
seminārā

4. Ekotehnoloģiju loma klimata 
izmaiņu mazināšanā

Izvēlētās ekotehnoloģijas 
ieguldījuma novertējums klimata 
izmaiņu mazināšanā

16 Referāts, kas tiek 
prezentēts (ppt) 

seminārā

Prasības KRP iegūšanai 1. Obligāts lekciju apmeklējums un līdzdalība semināros
2. Referāta prezentācija un savlaicīgi iesniegta socioloģiskā 
pētījuma atskaite (vērtēti kā starp-pārbaudījumi, parciālais 
ieguldījums / svars kopējā atzīmē attiecīgi 25% un 25%). 
3. Eksāmens (rakstisks) – 50% svars kopējā atzīmē.

Mācību pamatliteratūra
Avoti pieejami LR 
bibliotēkās

1. The Economics of Climate Change: The Stern Review; Great 
Britain. Treasury;Cambridge University Press, 2007 - 692 lpp.

2. Aldy, Joseph E., Scott Barrett, and Robert N. Stavins. 2003. 
Thirteen Plus One: AComparison of Alternative Climate 
Policy Architectures. Climate Policy 3 (4):373-397.

3. Bovenberg, A. Lans, and Lawrence H. Goulder. 2001. 
Neutralizing the Adverse Industry Impacts of CO2 Abatement 
Policies: What Does It Cost? In Behavioral and Distributional  
Effects of Environmental Policies, edited by C. Carraro and G.
Metcalf. Chicago: University of Chicago Press.

4. The Economics of Climate Change Mitigation Policies and 
Options for Global Action beyond 2012: OECD Publishing, 
2009. gada 28. sept. – 302 lpp.

5. Bringing Climate Change Into Natural Resource Management: 
proceedings of a Worksh; Linda Joyce DIANE Publishing, 
2008, - 150 lpp.

http://www.google.lv/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Great+Britain.+Treasury%22
http://www.google.lv/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Great+Britain.+Treasury%22
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Mācību papildliteratūra 1. Climate Change: The UK Programme 2006, Great Britain: 
Department for Environment, Food and Rural Affairs; The 
Stationery Office, 2006 – 193 lpp. 

2. Politics of Climate Change; Anthony Giddens; Polity, 2009. - 
264 lpp.

3. Journal of Environmental Economics and Management, 
ELSEVIER.

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

http://www.cccep.ac.uk/Home.aspx

Kursa izstrādātājs:
Lilita Ābele

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts:

Dekāns/ prodekāns Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. 

Datums

http://www.cccep.ac.uk/Home.aspx
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00950696
http://www.google.lv/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anthony+Giddens%22
http://www.google.lv/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Great+Britain:+Department+for+Environment,+Food+and+Rural+Affairs%22
http://www.google.lv/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Great+Britain:+Department+for+Environment,+Food+and+Rural+Affairs%22
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